Załącznik Nr 4 do SIWZ

WZÓR UMOWY
zawarta w dniu ………………………….. pomiędzy Komendą Powiatową Państwowej Straży
Pożarnej w Świeciu mającą swą siedzibę przy ulicy Laskowickiej 2, 86 – 100 Świecie zwaną
dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
1. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej – ……………………………………….

2. Głównego księgowego – …………………………………………………….. – udzielającego tej
czynności kontrasygnaty

a firmą …………………………………………………………………………………………. mającą swą siedzibę w
………………………………………………………………………….
NIP: ……………………….……………. ; REGON: …………………………………………
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
1. ………………………………………….
2. ………………………………………….
3. ………………………………………….
o następującej treści:
w wyniku przeprowadzonego i zatwierdzonego przez Zamawiającego przetargu
nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) została wybrana oferta Wykonawcy, który
oświadcza, że zakres świadczenia wynikający z postanowień niniejszej umowy jest tożsamy z
jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia publicznego pn. „Budowa
Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu wraz z
zapleczem użytkowym - Etap IV” zwanego dalej przedmiotem umowy.
2. Przedmiot umowy zostanie wykonany według dokumentacji projektowej dostarczonej
przez Zamawiającego, zgodnie z zakresem i warunkami określonymi w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz złożoną ofertą. Szczegółowy zakres rzeczowy
określa kosztorys ofertowy dla Budowy Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Świeciu wraz z zapleczem użytkowym - Etap IV, opisujący roboty w
kolejności ich technologicznego wykonania z podaniem ilości jednostek obmiarowych
robót – wynikających z dokumentacji projektowej.
3. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
1) oferta Wykonawcy
2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami
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3) dokumentacja projektowa
4) specyfikacja techniczna odbioru i wykonania robót
§2
Strony ustalają następujące terminy:
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres robót określony niniejszą umową w
terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r.
2. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram
rzeczowo -finansowy obejmujący zakres robót budowlanych, który musi zostać
zaakceptowany przez Zamawiającego.
3. Za termin wykonania zamówienia przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia
Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu umowy zgodnie z
postanowieniami § 10 ust. 2 umowy.
4. Przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz ze wszelkimi niezbędnymi dokumentami do
wykonania niniejszej umowy, w tym dziennik budowy do dnia ……………………………
§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy Zamawiający
zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe brutto w wysokości ………..………. zł.
(słownie: ………………………………………………………………………….……………………)
w tym wynagrodzenie netto w wysokości ………………………………………………. zł.
(słownie: ……………………………………………………………………………………………….)
plus obowiązujący podatek VAT w wysokości ………………………………………….. zł.
(słownie: ………………………………………………………………………………………………)
Powyższa kwota obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem i przekazaniem
Zamawiającemu przedmiotu umowy oraz obowiązujący podatek VAT.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało wyliczone w oparciu o kosztorys
ofertowy sporządzony przez Wykonawcę.
3. Termin płatności faktur wynosi 30 dni od daty otrzymania (potwierdzonego wpływu)
faktury przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
4. Wykonawca ma obowiązek:
- rozliczania bieżącego i całkowitego rzeczowego i finansowego zadania,
- wykonania innych czynności nie wymienionych w SIWZ, które będą konieczne do
prawidłowej realizacji zamówienia oraz zabezpieczających interesy Zamawiającego.
5. Wykonawca wystawi faktury na płatnika:
Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, ul. Laskowicka 2, 86 – 100 Świecie,
posiadająca numer NIP 559 – 17 – 01 – 121
6. Należności będą regulowane z konta Zamawiającego ulokowanego w PKO BP Nr 29 1020
5040 0000 6202 0170 8296 na konto Wykonawcy.
§4
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) Przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz ze wszelkimi dokumentami niezbędnymi
do wykonania przedmiotu umowy.
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2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego poprzez ustanowienie inspektora nadzoru w
osobie:
Inspektor Nadzoru branży budowlanej: ……………………………..
Inspektor Nadzoru branży sanitarnej: ……………………………….
- zgłoszenie inspektora nadzoru inwestorskiego nastąpi wpisem do protokołu
przekazania terenu i Dziennika Budowy w dniu jego przekazania Wykonawcy,
- obowiązki i uprawnienia inspektora nadzoru określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. –
Prawo Budowlane, a w szczególności art. 25 – 27.
3) Dokonanie odbioru przedmiotu umowy nastąpi zgodnie z postanowieniami § 10
niniejszej umowy.
4) Dokonanie płatności nastąpi zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy.
5) Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, polecać Wykonawcy na piśmie, a Wykonawca zobowiązany jest wykonać
każde z poniższych poleceń:
a) wykonanie robót wynikających z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy
technicznej, a nie wyszczególnionych w przedmiarach robót,
b) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej.
6) W uzasadnionych przypadkach, w trakcie prowadzenia robót, dopuszcza się
wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej, za zgodą Zamawiającego na
wniosek Wykonawcy. Wprowadzenie zmian proponowanych przez Wykonawcę
dopuszcza się pod następującymi warunkami:
a) zmiana może dotyczyć jedynie technologii robót lub technologii wykonania
elementu robót,
b) rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę jest równorzędne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt,
c) projekt zamienny zostanie zaakceptowany przez nadzór autorski i zatwierdzony
przez Zamawiającego,
d) zmiana ta nie wpłynie na zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w
sytuacji, gdy proponowane rozwiązanie wiązałoby się ze zwiększeniem kosztów
wykonania robót zamiennych.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi
normami i przepisami.
2) Wykonawca ma obowiązek wykonania przed rozpoczęciem robót planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robót budowlanych, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
Niedostarczenie powyższego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w/w terminie
skutkować będzie zwłoką w terminie rozpoczęcia robót. Zwłoka z tego tytułu będzie
traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić
podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
3) Roboty wykonywane w rejonie spodziewanego istniejącego uzbrojenia powinny być
prowadzone ręcznie i pod nadzorem właścicieli sieci (Wykonawca poinformuje
zainteresowane strony o rozpoczęciu robót drogowych i branżowych). Należy się
stosować do wszystkich uwag i uzgodnień zawartych w dokumentacji projektowej.
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4) Wykonawcę obciążają koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów
tymczasowych na terenie budowy.
5) Wykonawca zobowiązuję się strzec mienia wymienionego w protokole przekazania
placu budowy, zapewnić właściwe zabezpieczenie, ogrodzenie i oznakowanie terenu
budowy oraz zapewnić właściwą organizację ruchu pieszych, dbać o stan techniczny i
prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki
bezpieczeństwa.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia znaków niezbędnych do wprowadzenia
oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ustawieniem zgodnie z
zatwierdzonym projektem i utrzymania na własny koszt przez cały okres realizacji, a
także do jego demontażu po robotach.
Inspektor nadzoru ma prawo do wstrzymania niektórych robót w przypadku
stwierdzenia rażących nieprawidłowości w zakresie organizacji ruchu.
6) Wykonawca zobowiązany jest odwozić odpady do Międzygminnego Kompleksu
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku. W trakcie realizacji na żądanie
Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu
dokumentu potwierdzającego przyjęcie odpadów w miejscu wskazanym wyżej.
7) Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i
przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót.
8) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów zakupionych i
dowiezionych przez Wykonawcę we własnym zakresie.
9) Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowiązany jest
okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub
aprobatą techniczną.
10) Wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, pracowników oraz materiały
wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonywanych z
materiałów Wykonawcy na terenie budowy.
11) Badania, o których mowa w pkt 10 będą realizowane przez Wykonawcę na własny
koszt.
12) Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową
Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie
robót, są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, a
w przypadku zgodności koszty pokrywa Zamawiający.
13) Do Wykonawcy należy wykonanie i zapłata za prowadzenie pełnej obsługi
geodezyjnej niezbędnej do wykonania przedmiotu umowy.
14) Na pisemne wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest natychmiast
przystąpić do wykonywania robót.
§5
1. Wykonawca wykona następujący zakres robót budowlanych siłami własnymi:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wykonawca wykona następujący zakres robót budowlanych za pomocą niżej
wymienionych podwykonawców:
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które
wykonuje przy pomocy podwykonawców oraz dalszych podwykonawców i przyjmuje
wobec nich funkcję koordynacyjną.
3. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:
a) informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i
zamiennych w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania,
b) informowania inspektora nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub
ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:
- będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do
zbadania robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego,
- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia części wykonanych robót – naprawienia
ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.
c) szczegółowe rozwiązania dotyczące stosunków pomiędzy Wykonawcą a
podwykonawcą określi umowa dla ważności, której wymagana jest akceptacja
Zamawiającego.
§6
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy ….... lat gwarancji jakości i
rękojmi za wady wykonanych robót oraz wszelkich użytych do wykonania przedmiotowej
umowy materiałów. Początkowy bieg terminów gwarancji i rękojmi będzie liczony od daty
odbioru końcowego całości przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiązany jest przed zakończeniem gwarancji do zgłoszenia odbioru
pogwarancyjnego, a w przypadku nie zgłoszenia do odbioru pogwarancyjnego, gwarancja
ulega przedłużeniu aż do terminu dokonania odbioru pogwarancyjnego.
2. W okresie gwarancji Wykonawca przystąpi do usunięcia wad ujawnionych w czasie
eksploatacji obiektu będącego przedmiotem umowy w ciągu 3 dni po zgłoszeniu i usunie
je na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia, chyba że ze względu
na wymogi technologiczne usuniecie ich w tym terminie nie będzie możliwe. W takim
przypadku Strony ustalają termin usunięcia wad. Po usunięciu wad Wykonawca zgłosi
wykonane roboty do odbioru w ciągu 3 dni.
3. W przypadku, gdy producent materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy
udziela na te materiały gwarancji dłuższej niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę,
okres gwarancji Wykonawcy ulega przedłużeniu na taki sam okres jaki udziela producent
materiału.
§7
1. Zamawiający dopuszcza realizację robót budowlanych składających się na przedmiot
niniejszej umowy przy pomocy podwykonawców oraz dalszych podwykonawców.
Realizacja części zamówienia przez Wykonawcę może nastąpić jedynie na podstawie
pisemnej odpłatnej umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub
dalszymi podwykonawcami.
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2. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami może
pod rygorem jej nieważności obejmować tylko bezpośredni rezultat, który stanowić
będzie wykonanie fragmentu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przedmiotem
umowy pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami nie
mogą być umowy, których wynik nie podlega odbiorowi przez Zamawiającego i ocenie w
zakresie należytego wykonania zamówienia.
3. Zamawiający do umowy wskazanej w pkt. 2 ma prawo zgłaszać uwagi i zgłaszać
zastrzeżenia do jej postanowień.
4. Wykonawca powierzający ściśle określoną część zamówienia podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom zobowiązany jest wskazać nazwę (firmę) tych podmiotów, których
Wykonawca zatrudni przy realizacji zamówienia.
5. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy koniecznym będzie zmiana
podwykonawcy lub dalszych podwykonawców albo rezygnacja z dotychczasowych
podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w takim wypadku Wykonawca
zobowiązany jest do wykazania Zamawiającemu, że nowi podwykonawcy potwierdzają
spełnienie warunków w postępowaniu w co najmniej równym stopniu, co
podwykonawcy, z których usług zrezygnowano.
6. Zasada określona w pkt. 5 zastosowanie mieć będzie również w sytuacji, gdy nastąpi
zmiana lub rezygnacja z podmiotu, na zasoby którego Wykonawca się powoływał.
7. Wypłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy może być uzależniona od przedłożenia i
okazania
Zamawiającemu
dowodów
zapłaty
wymagalnego
wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.
8. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z
oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
z zastrzeżeniem art. 143b ust. 8 ustawy PZP.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót budowlanych, o których
mowa w § 1 niniejszej umowy przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiający w terminie 14 dni od przekazania może wnieść pisemny sprzeciw w
przypadkach, o których mowa w ust.3. Nie zgłoszenie sprzeciwu uważa się za akceptację
umowy przez Zamawiającego.
10. W przypadku, gdy Zamawiający zaakceptował projekt umowy, a wypłata obejmuje
należność podwykonawcy lub dalszych podwykonawców bez odsetek, Zamawiający ma
prawo dokonać wypłaty części wynagrodzenia bezpośrednio podwykonawcy lub dalszych
podwykonawców.
11. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca bezzwłocznie dostarczy Zamawiającemu
szczegółowe informacje dotyczące podwykonawców i jego/ich dalszych podwykonawców
w zakresie prac powierzonych każdej takiej jednostce oraz dotyczące osiągniętego w dacie
przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz
udokumentowanego podsumowania płatności dokonanych na ich rzecz do dnia
sporządzenia takiej informacji.
12. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców i/lub dalszych
podwykonawców jak za swoje własne.
13. Strony postanawiają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.
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§8
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy strony
mogą naliczać kary umowne według zasad określonych w niniejszej umowie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowań uzupełniających w
przypadku, gdy dozna szkody wyższej niż wysokość zastrzeżonych kar umownych.
3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania potrąceń z wynagrodzenia
przewidzianego niniejszą umową naliczonych kar umownych.
4. Kary te będą naliczone w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu – przy czym całkowita kwota kar
umownych nie może przekroczyć 10 % ceny całkowitej zadania:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 %
wartości całkowitej zadania,
b) za każdy dzień zwłoki wykonania i przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu
w wysokości 0,3 % wartości całkowitej zadania,
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w
wysokości 0,3 % wartości całkowitej zadania za wykonany przedmiot odbioru za
każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
d) w razie zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad Zamawiający będzie uprawniony do
usunięcia wad na koszt Wykonawcy a także w przypadku, gdy istnienie wady
spowoduje zagrożenie życia lub mienia,
e) za wady wynikłe z winy Wykonawcy a nie dające się usunąć w wysokości 10 %
wartości całkowitej zadania,
f) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 5.000,00 zł. za każdy
przypadek,
g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości
5.000,00 zł za każdy przypadek,
h) za nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek,
i) za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w terminie
wskazanym przez Zamawiającego - w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek.
j) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganej liczby osób w
wysokości 5% wartości całkowitej zadania, za każdą niezatrudnioną osobę poniżej
wymaganej,
k) w przypadku niedostarczenia informacji w terminie, o którym mowa w pkt. 3.3.1.
oraz 3.3.2 SIWZ w wysokości 5.000,00 zł. każdorazowo
2) Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 %
wartości całkowitej zadania, z zastrzeżeniem § 13 ust. 3 umowy.
§9
1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem
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są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio
przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty
budowlane.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek,
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1.
Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia
doręczenia tej informacji.
W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu
płatność się należy, albo
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność
takiej zapłaty.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę
do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy robót budowlanych. Umowa z podwykonawcą powinna zawierać zapis
zobowiązujący podwykonawcę do powiadomienia Zamawiającego o dokonaniu przez
Wykonawcę zapłaty za zrealizowane przez podwykonawcę robót budowlanych, w
terminie trzech dni od daty wpływu należności na rachunek bankowy podwykonawcy.
§ 10

Odbiory robót częściowych oraz odbiór końcowy dokonywany jest z uwzględnieniem
poniższych zasad:
1. odbiór końcowy robót następuje po ostatecznym wykonaniu i zakończeniu wszystkich
robót objętych niniejszą umową. Odbiór robót następuje wyłącznie w drodze pisemnego
potwierdzenia ich wykonania, którego udziela w imieniu Inwestora – nadzór inwestorski
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po zakończeniu czynności odbiorowych. Z odbioru sporządza się protokół odbioru robót,
który określa w szczególności stan robót i jest podpisywany przez obie strony.
Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót przez stosowny wpis do dziennika
budowy i zawiadamia inspektora nadzoru o dokonaniu wpisu celem umożliwienia zajęcia
stanowiska. O gotowości do odbioru i o powyższym wpisie do dziennika budowy
Wykonawca zawiadamia odrębnie Zamawiającego na piśmie.
Zamawiający wyznacza termin rozpoczęcia odbioru niezwłocznie po zawiadomieniu o jego
gotowości do odbioru zgodnie z postanowieniami ust. 2. Czynności odbiorowe winny
zakończyć się w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia o
gotowości do odbioru robót. Zamawiający jest zobowiązany do czynności odbiorowych z
zastrzeżeniem zawarcia w protokole tych czynności wszystkich ujawnionych wad wraz z
terminami ich usunięcia i oświadczenia Zamawiającego, że w przypadku nie usunięcia
opisanych wad w zakreślonym terminie skorzysta z uprawnienia polegającego na
powierzeniu usunięcia wad osobie trzeciej na koszt wykonawcy.
Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad, także tych, które nie zostały
podniesione przez Zamawiającego w toku badania odbiorowego. Po usunięciu wad
Wykonawca jest zobowiązany wystąpić ponownie o dokonanie odbioru przez
Zamawiającego.
Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru:
odbiór przeprowadzony zostanie na podstawie ustalonego z Zamawiającym trybu
roboczego po uprzednim przedłożeniu protokołów odbiorów częściowych, operatu
kolaudacyjnego zawierającego między innymi świadectwa jakości (atesty), certyfikaty
wbudowanych materiałów i urządzeń, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą
wykonaną na koszt Wykonawcy.
Jeżeli Wykonawca nie usunie we wskazanym przez Zamawiającego terminie wad
ujawnionych w trakcie czynności odbiorowych wówczas Zamawiający jest uprawniony:
a) do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy stosownej kwoty odpowiadającej sumie o
jakie ujawnione wady umniejszają wartość wykonanych robót lub,
b) do dalszego żądania usunięcia wad przez Wykonawcę. Zamawiający jest, w takim
przypadku w szczególności, uprawniony do powierzenia usunięcia wad wybranej przez
siebie osobie trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności
wyznaczania Wykonawcy kolejnego dodatkowego terminu do ich wykonania.
Niezależnie od powyżej wskazanych uprawnień Zamawiający zachowuje prawo do
dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych oraz realizacji
wszelkich innych roszczeń i uprawnień przewidzianych w niniejszej umowie.
Do odbiorów częściowych stosuje się odpowiednio wyżej opisane uregulowania dotyczące
odbioru końcowego i zasady określone poniżej. Odbiór częściowy może nastąpić w
odniesieniu do robót zanikających lub ulegających zakryciu. Odbiór częściowy powinien
zostać przeprowadzony w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę
Zamawiającego o dokonaniu stosownego wpisu do dziennika budowy.
§ 11

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości
……………………………………… zł. (słownie: ……………………………………………………………………………)
w formie ……………………………………………………………………………………..
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2. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone
jest na:
a) 70 % na zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót
b) 30 % na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie
zwrócone na następujących warunkach:
a) kwota, o której mowa w ust. 2 pkt a – zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
b) kwota, o której mowa w ust. 2 pkt b – zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie
okresu rękojmi za wady.
§ 12
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w
następujących przypadkach:
1. Zmiana terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:
a) o okres rozstrzygnięcia postępowania – odwołania,
b) wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie
(prowadzenie) robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń,
dokonywanie odbiorów – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i
musi być potwierdzony przez Zamawiającego i inspektora nadzoru,
c) działanie siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajki generalne lub lokalne), mającej
bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
d) wstrzymanie robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego (Zamawiającego),
e) konieczność wykonania robót zamiennych na wniosek Zamawiającego,
f) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
g) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć,
pomimo zachowania należytej staranności,
h) wystąpienia robót dodatkowych, określonych, których wykonanie będzie miało
wpływ na przypadki wyszczególnione w pkt 2,
i) wstrzymania robót przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez
Wykonawcę, np. dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewypału itp.
j) na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują
przerwania lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,
k) zmiany będące następstwem działania organów administracji w szczególności
wynikających z terminów wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń,
uzgodnień, opinii, itp.,
l) zmiany będące następstwem zdarzeń losowych, o których niezwłocznie
poinformowano Zamawiającego,
m) wystąpienie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy i termin zakończenia robót,
n) konieczność wykonania dokumentacji zamiennej,
o) wystąpienie opóźnienia w przekazaniu placu budowy lub jego części a opóźnienie to
będzie miało wpływ na termin zakończenia robót,
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p) zmiany technologii jakości lub parametrów charakterystycznych dla danego
elementu, wprowadzanych na wniosek Wykonawcy,
q) konieczność wykonania robót zamiennych, wprowadzanych na wniosek Wykonawcy
lub Zamawiającego,
r) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp.
2. Zmiany zakresu i sposobu wykonania przedmiotu zamówienia:
a) zaistnienie okoliczności powodujących, że wykonanie umowy zgodnie z określonym
zakresem w SIWZ nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, wykonania dokumentacji zamiennej,
b) zmiany przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia robót zamiennych,
c) rezygnacja z części robót lub zmiana ilości np.: wymienionych w pozycjach
kosztorysów ofertowych,
3. Zmiany osobowe w zakresie pełnienia funkcji inspektorów nadzoru, kierownika
budowy, osób wskazanych w ofercie, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia legitymujących się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami opisanymi
w warunkach przetargowych lub wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
4. Inne zmiany:
a) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT strony zobowiązują się do zawarcia
aneksu do umowy regulującego wysokość VAT, tym samym zmiany wynagrodzenia
określonego w § 3 ust. 1 umowy, w tym koszty wzrostu podatku VAT pokrywa
Wykonawca,
b) zmiana nazwy zadania,
c) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
d) zmiana rachunku Wykonawcy,
e) zmiany podwykonawców lub wprowadzenie podwykonawców w przypadku braku
ich wypełnienia w ofercie spełniających warunki lub wymagania opisane w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (jeśli były opisane i Wykonawca
składając ofertę polegał na zasobach innych podmiotów),
f) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu umowy.
§ 13
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażona na
piśmie pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zamawiający dokona zmiany
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy tylko w przypadkach i na warunkach przewidzianych przez
Zamawiającego, a wyszczególnionych i zamieszczonych w ogłoszeniu o zamówieniu i
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca otrzyma
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wynagrodzenie za wykonaną i odebraną część zamówienia i nie będzie zgłaszał żadnych
roszczeń z tytułu powyższego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego,
b) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy albo oświadczenie o
wszczęciu postępowania naprawczego przez Wykonawcę,
c) wystąpią okoliczności powodujące rozwiązanie lub likwidację Wykonawcy (w
przypadku spółek prawa handlowego, spółdzielni i innych osób prawnych
prowadzących działalność gospodarczą) lub podjęte zostaną przez Wykonawcę
będącego osobą fizyczną czynności bezpośrednio zmierzające do zakończenia
działalności w inny sposób,
d) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
e) Wykonawca nie rozpocznie lub przerwie realizację robót i nie podejmie ich bez
uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 7 dni roboczych,
f) Wykonawca nie będzie wykonywał robót zgodnie z umową lub też nienależycie będzie
wykonywał swoje zobowiązania umowne,
g) wystąpią przyczyny formalno – prawne uniemożliwiające wykonanie umowy,
h) jeżeli Wykonawca opóźnia się tak dalece z wykonaniem robót, że wątpliwym jest ich
terminowe zakończenie Zamawiający poinformuje go pisemnie jakie zdaniem
Zamawiającego należy podjąć działania dla terminowego wykonania przedmiotu
umowy. Jeżeli Wykonawca nie wykona zaleceń Zamawiającego w zakreślonym przez
niego terminie Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących wyłącznie
po stronie Wykonawcy,
i) w razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie
z projektem, przepisami technicznymi bądź innymi odpowiednimi przepisami,
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy i
wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, a po jego bezskutecznym upływie od
umowy odstąpić z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy,
j) odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności czynności z podaniem przyczyny odstąpienia,
k) zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę
podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu
zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę
oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu
zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót
budowlanych,
l) jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się
wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę
pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie
mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez
dotychczasowego podwykonawcę,
m) zmiany podwykonawcy można dokonać jedynie, jeżeli wykonywanie części dostaw
przez podwykonawcę zostało wskazane przez Wykonawcę w ofercie. W wypadku gdy
Wykonawca nie wskaże w ofercie, iż zamierza powierzyć część robót budowlanych
podwykonawcom, ich wprowadzenie na etapie wykonywania umowy jest
niedopuszczalne.
4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki:
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a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu
na dzień odstąpienia. W powyższym protokole strony przedłożą zestawienie swoich
wzajemnych roszczeń,
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty przy realizacji przedmiotu umowy w
zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy.
5. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz
roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30
dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.
6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada, obowiązany jest do:
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które
zostały wykonane do dnia odstąpienia,
b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy, na którym realizowany był
przedmiot umowy.
§ 14
1. Przedstawicielem Zamawiającego na placu budowy jest:
− Rafalski Andrzej – tel. 52 3311444 w. 12,
− Sławomir Kulesza – te. 52 3311444 w. 22
2. Przedstawicielem Wykonawcy na placu budowy jest:
………………………………………………………….
§ 15
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność karną, cywilną i administracyjną z tytułu
wypadków i szkód powstałych wskutek nienależytego wykonania postanowień
umownych, a także w związku z wykonywanymi czynnościami w zakresie realizacji
umowy.
2. Polisy oraz inne dokumenty ubezpieczeniowe winny być ważne w terminie realizacji
przedmiotu zamówienia.
§ 16
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), przepisy Kodeksu
Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) oraz ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1202 ze zm.).
2. Spory wynikające z treści umowy rozstrzygane będą w pierwszej kolejności w oparciu o
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, a w przypadku ich nie rozstrzygnięcia
strony poddadzą właściwemu Sądowi Gospodarczemu.
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§ 17
Z racji zawarcia niniejszej umowy strony oświadczają, że bez zgody drugiej wyrażonej na
piśmie nie mogą dokonywać cesji praw z niej wynikających.
§ 18
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze
stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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